SPECIAL NOTICE
Restrictions in the Provision of Consular Services
Having taken into consideration the present situation of the spread of Coronavirus (COVID19) in the Republic of Korea, the Embassy of Sri Lanka in Seoul, in consultation with the
Ministry of Foreign Relations of Sri Lanka, has implemented strict regulations in order to
minimize all public gatherings, thus preventing the spread of COVID-19.
In order to minimize the exposure to the COVID-19 as well as to limit the spread of the COVID19 amongst Sri Lankan nationals, who call/visit the Consular Division of the Embassy of Sri
Lanka in Seoul, the Embassy, as stated, in consultation with the Ministry of Foreign Relations
of Sri Lanka, has decided to limit the Consular Services extended to Sri Lankan nationals,
commencing 16th of March 2020 until further notice.
Accordingly, from 16th of March 2020 onwards and until further notice, the Embassy of Sri
Lanka in Seoul, has arranged to restrict services related only to the issuance of
temporary/emergency travel documents, issuance and certification of documents relevant to
deaths of Sri Lankans and any other emergency Consular Service, which is deemed necessary
on a case by case basis. This will be done on appointment only, which in turn, would not place
any Sri Lankan national at any risk of COVID-19, whatsoever, since the Sri Lankan national/s
would be meeting the officers at the Consular Division of the Embassy, without the presence
of any other person/s seeking Consular Services.
Please note that this course of action is effected, solely, for the benefit of Sri Lankan nationals
vis-à-vis COVID-19, thus endeavouring to limit the number of people gathering or convening
at the Consular Division, in particular, which would obviously place all at some degree of risk
of contracting COVID-19.
May note that the General Direct Lines of the Embassy would be functioning on 24/7 basis on
all nights and on weekends in order to extend the best possible service of providing
information to the Sri Lankan nationals domiciled in the Republic of Korea.
In order to secure an early appointment and to obtain the above restricted Consular Services
and other services as well as related information, appreciate utilizing the following contact
numbers.

GENERAL LINES OF THE EMBASSY OF SRI LANKA IN SEOUL
Monday to Friday (9.00 am to 5.00 pm) – Consular Division
(+82) 2 735 2966 - Ext. 201, 203 or 205
(+82) 2 735 2967 - Ext. 201, 203 or 205
(+82) 2 794 2968 - Ext. 201, 203 or 205

Monday to Friday (9.00 am to 5.00 pm) – Employment & Welfare Division
(+82) 2 735 2966 - Ext. 301, 302, 309, 310, 311
(+82) 2 735 2967 - Ext. 301, 302, 309, 310, 311
(+82) 2 794 2968 - Ext. 301, 302, 309, 310, 311

After Office hours [5.00 pm to 9.00 am on weekdays & Friday 5.00 pm to
Monday 9.00 am on weekends]
(+82) 2 735 2966, (+82) 2 735 2967 & (+82) 2 794 2968
The cooperation and facilitation extended, in this regard, are much appreciated and valued.
Embassy of Sri Lanka
Seoul
15th of March 2020

ක ොන්සියුලර් කසේවො සැපයිම සීමොකිරීම පිළිබඳ
වික ේෂ නිකේදනයයි.
දකුණු ක ොරියොව තුළ ශීඝ්ර ක ොකරෝනො වවරසේ වයොප්තියත් සමඟ
කපොදු ජන රැසේීම් අවම රමින්ස වවරසේ වයොප්තිය වැළැක්වීම සඳහො
ශ්රී ලං ො තොනොපි ොර්යොලය, ශ්රී ලං ො විකේ සබඳතො අමතයොං ය
සමඟ එක්වව ක්රියොමොර්ග රොශියක්ව ගන්සනට කයදුණි.
කම් අනුව, 2020 මොර්තු මස 16 වැනි දින ිට නැවත දැනුම් කදන
කතක්ව ක්රියොත්ම වන පරිදි, දකුණු ක ොරියොව තුළ ජීවත් වන ශ්රී
ලොංකි ප්රජොව සඳහො තොනොපි ොර්යොලය විින්ස ලබොකදන
ක ොන්සියුලර් කසේවොවන්ස අවම කිරීමට ශ්රී ලං ො තොනොපි ොර්යොලය
විින්ස තීරණය රනු ලැබ ඇත. එබැවින්ස, තොව ොලි ගමන්සබල පත්ර
නිකුත් කිරීම, මරණ සම්බන්සධකයන්ස ලියකියවිලි නිකුත් කිරීම සහ
සහි කිරීම ඇතුළු අකනකුත් හදිි ක ොන්සියුලර් ටයුතු සඳහො
පමණක්ව ක ොන්සියුලර් කසේවොවන්ස සීමො කිරීමට ශ්රී ලං ො තොනොපි
ොර්යොලය
ටයුතු
රනු ලැකේ. වික ේෂකයන්ස කමහිදී
කසේවොදොය යින්ස තමොකේ ක ොන්සියුලර් අව යතො සඳහො ශ්රී ලං ො
තොනොපි ොර්යොලකේ ක ොන්සියුලර් අං ය සමඟ ලින්ස කේලොවක්ව
කවන්ස ර ගැනීම ිදු ළ යුතුය.
ක ොරියොව තුළ කවකසන ශ්රී ලොංකි ඔබ ක ොකරෝනො වවරසේ
අවදොනකමන්ස මුදවො ගැනීකම් අභිලොෂකයන්ස ශ්රී ලං ො තොනොපි
ොර්යොලය විින්ස ශ්රී ලං ො විකේ සබඳතො අමොතයොං ය සමඟ එක්වව
කමම ක්රියොමොර්ගය ගන්සනට කයදුණි.

එනමුත්, ඔබට අව ය රන කතොරතුරු සැපයීම සඳහො ශ්රී ලං ො
තොනොපි ොර්යොලයීය දුර තනයන්ස, සි අන්සත දිනයන්සහිදී පවො
දවකසේ පැය 24 පුරො ක්රියොත්ම වනු ලැකේ.
ඔබකේ ක ොන්සියුලර් අව යතොවයන්ස සඳහො
ලින්ස කේලොවක්ව
කවන්ස ර ගැනීමට සහ ඔබට අව ය කතොරතුරු ලබො ගැනීමට පහත
දුර තන ඔසේකසේ ශ්රී ලං ො තොනොපි ොර්යොලය ඇමිය හැකිය.
ොර්යොලයීය දුර තන:
සඳුදො ිට ිකුරොදො දක්වවො (කප.ව. 9.00 ිට ප.ව. 5.00 දක්වවො) –
ක ොන්සියුලර් අං ය
(+82) 2 735 2966 - දිගු අංක: 201, 203 or 205
(+82) 2 735 2967 - දිගු අංක: 201, 203 or 205
(+82) 2 794 2968 - දිගු අංක: 201, 203 or 205
සඳුදො ිට ිකුරොදො දක්වවො (කප.ව. 9.00 ිට ප.ව. 5.00 දක්වවො) –
රැකියො සහ සුබසොධන අං ය
(+82) 2 735 2966 - දිගු අංක: 301, 302, 309, 310, 311
(+82) 2 735 2967 - දිගු අංක: 301, 302, 309, 310, 311
(+82) 2 794 2968 - දිගු අංක: 301, 302, 309, 310, 311
ොර්යොලයීය කේලොකවන්ස පසු [සිකේ දිනවල ප.ව.5.00 ිට
කප.ව.9.00 දක්වවො සහ සි අන්සතකේදී]
(+82) 2 735 2966, (+82) 2 735 2967සහ (+82) 2 794 2968
මේ සඳහා ඔබමේ සහමයෝගය ඉතා අගය මකාට සලකමු.

ශ්රී ලං ො තොනොපි ොර්යොලය
ක ොරියොනු ජනරජය
2020 මොර්තු මස 15 වැනිදො

